
 

Stichting SOM zoekt leden voor de raad van toezicht! 

Functieomschrijving 

De raad van toezicht (RvT) heeft tot taak om integraal toezicht te houden op het beleid van het college van bestuur 
(CvB) en de algemene gang van zaken binnen Stichting SOM. Ook bewaakt de RvT de identiteit van de stichting 
en staat zij het CvB met raad ter zijde. 
 
Algemene eisen lid raad van toezicht 

 Voldoende kennis en ervaring om een onderwijsinstelling en haar succes- en risicoparameters goed te kunnen 
beoordelen. 

 Strategisch inzicht, helicopterview. 
 Analytisch en positief kritisch, onafhankelijk denker. Anderen durven aanspreken. 
 Maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel. 
 Verbindend, teamspeler. 
 Integer, sterk normbesef, zorgvuldig. 
 Inbreng van een zinvol netwerk. 
 Affiniteit met de identiteit Stichting SOM. 
 Voldoende tijd en motivatie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie. 
 Binding met de voedingsregio van Stichting SOM. 

 
Specifiek profiel voor de thans gezochte leden 

Vrouwen worden uitdrukkelijk verzocht te reageren. De samenstelling van de raad van toezicht behoort dusdanig 
te zijn dat de invalshoeken Onderwijs, Jeugd en Zorg, Bestuur en Overheid alsmede het Bedrijfsleven 
vertegenwoordigd zijn.  Op de website www.stichtingsom.nl vindt u meer algemene informatie over de organisatie 
en het profiel van de raad van toezicht. 
 
Arbeidsvoorwaarden 

De benoeming is voorzien per 1 januari 2019.  
 
Organisatie 

Stichting SOM (Samen Onderwijs Maken) vormt de overkoepelende organisatie voor Openbaar Onderwijs met vier 
basisscholen in de regio West-Brabant en vijf basisscholen in de gemeente Reimerswaal, Zeeland. 
Het bestuursbureau is gehuisvest in Bergen op Zoom en ondersteunt het bestuur, de schooldirecties en andere 
geledingen bij de ontwikkeling en de uitvoering van het beleid van Stichting SOM. 
Stichting SOM maakt de overstap naar een bestuurlijke inrichting overeenkomstig een raad van toezicht en een 
college van bestuur per 1 januari 2019. 
 
Sollicitaties 

Stuur uw reactie met CV uiterlijk 1 oktober 2018 per e-mail naar secretariaat@stichtingsom.nl t.a.v. de heer  
L. Soffers, algemeen directeur/ bestuurder Stichting SOM. 
 
Informatie 

Voor inhoudelijke informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de heer L. Soffers, algemeen 
directeur/bestuurder. Tel: 0164 235 225. 
 
Voor informatie betreffende de sollicitatieprocedure kunt u telefonisch contact opnemen met mevrouw J. (Janine) 
Eshuis van de VOS/ABB. Zij begeleidt Stichting SOM in deze procedure. Tel: 06 3004 1175 of jeshuis@vosabb.nl 
 
De gesprekken zijn gepland in week 41 (8 t/m 12 oktober 2018). 
 
Acquisitie n.a.v. deze advertentie stellen wij niet op prijs 

 


